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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. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 49/0636/16 
Rada města Slavičín 

a )  r o z h o d l a  

o vyloučení uchazeče STAS-mont spol. s r.o., Sokolská 450, 763 62 Tlumačov, IČ: 60717688, DIČ: 
CZ60717688 z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce a půdní vestavba ZUŠ 
Slavičín (II. etapa)“ 

b )  r o z h o d l a  

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: 
„Rekonstrukce a půdní vestavba ZUŠ Slavičín (II. etapa)“ uchazeči AG Staving, s.r.o., Nádražní 170, 
Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín, IČ: 60749393, DIČ: CZ60749393 za cenu obvyklou ve výši 1 
797 777,- Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

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: „Rekonstrukce a půdní 
vestavba ZUŠ Slavičín (II. etapa)“ dle přílohy č. 0690-16-P1. 

c )  r o z h o d l a  

o výběru nabídky ve smyslu § 81 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, na část 1. podlimitní veřejné zakázky na stavební práce pod názvem: 
„Rekonstrukce koupaliště – bazénová technologie – část 1. – stavební práce“ zadávanou ve 
zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. od Společnosti „Slavičín BT“, 
Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ: 01643541, DIČ: CZ01643541 s nabídkovou cenou ve výši 9 330 426,- 
Kč bez DPH. 

 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a Společností „Slavičín BT“, Štefánikova 167, 760 01 
Zlín, IČ: 01643541, DIČ: CZ01643541 na akci: „Rekonstrukce koupaliště – bazénová technologie – 
část 1. – stavební práce“ dle přílohy č. 0690-16-P2. 

d )  r o z h o d l a  
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o výběru nejvhodnější nabídky ve smyslu § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na část 2. podlimitní veřejné zakázky na stavební práce pod 
názvem: „Rekonstrukce koupaliště – bazénová technologie – část 2. – sadové úpravy“ zadávanou ve 
zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. od uchazeče ZÁBOJNÍK-
contractors, s.r.o., Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 26258692, DIČ: CZ25258692 
(1. pořadí) s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 236 561,- Kč bez DPH a dále rozhodla o dalším pořadí 
nabídek ostatních uchazečů: 
 
2. Ing. Ladislava Nagyová, Hradišťská 250, 686 03 Staré Město, IČ: 65812131,  

DIČ: CZ7257034598 
 
3. Společnost „Slavičín BT“, Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ: 01643541,  

DIČ: CZ01643541  
 

4. KTS - AME s.r.o., Karla Čapka 60, 500 01 Hradec Králové, IČ: 42194407,  
DIČ: CZ42194407 
 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a společností ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.o., Jeřabinová 
1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 26258692, DIČ: CZ25258692 na akci: „Rekonstrukce 
koupaliště – bazénová technologie – část 2. – sadové úpravy“ dle přílohy č. 0690-16-P3. 

 
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 

anotace 

a) V rámci posouzení nabídek hodnotící komise nabídku uchazeče STAS-mont spol. s r.o., Sokolská 
450, 763 62 Tlumačov, IČ: 60717688, DIČ: CZ60717688 vyřadila z účasti v zadávacím řízení pro 
nesplnění zadávacích podmínek (tímto uchazečem nebyla poskytnuta zadavatelem požadovaná 
jistota). 
 
b) Seznam doručených nabídek včetně nabídkových cen: 
 
1. RENOSTAV spol. s r.o., Nábřeží 971, 763 26 Luhačovice – nabídková cena 1 860 311,- Kč bez DPH 
 
2. STAS-mont, spol. s r.o., Sokolská 450, 763 62 Tlumačov – nabídková cena 1 908 634,- Kč bez DPH 
 
3. AG STAVING s.r.o., Nádražní 170, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín – nabídková ceny 
1 797 777,- bez DPH 
 
Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou. 
 
c) Seznam doručených nabídek včetně nabídkových cen: 
 
1. KTS - AME s.r.o., Karla Čapka 60, 500 01 Hradec Králové – nabídková cena 10 231 927,- Kč bez 
DPH 
 
2. Společnost „Slavičín BT“, Štefánikova 167, 760 01 Zlín – nabídková cena 9 330 426,- Kč bez DPH 
 
Nabídka s pořadovým číslem 1. uchazeče KTS - AME s.r.o., Karla Čapka 60, 500 01 Hradec Králové, 
IČ: 42194407,  
DIČ: CZ42194407 byla hodnotící komisí vyřazena z další účasti v zadávacím řízení z důvodu 
neposkytnutí jistoty ve smyslu § 67 zákona o VZ. Zadavatel následně usnesením RMS č. 46/0601/16 
rozhodl o vyloučení výše uvedeného uchazeče na základě ustanovení § 76, odst. 6 zákona o VZ. 
 
Zakázka je zadávána uchazeči za cenu obvyklou. 
 
d) Seznam doručených nabídek včetně nabídkových cen: 
 
1. KTS - AME s.r.o., Karla Čapka 60, 500 01 Hradec Králové – nabídková cena 431 612,- Kč bez DPH 
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2. Ing. Ladislava Nagyová, Hradišťská 250, 686 03 Staré Město – nabídková cena 291 266,- Kč bez 
DPH 
 
3. Společnost „Slavičín BT“, Štefánikova 167, 760 01 Zlín – nabídková cena 367 766,- Kč bez DPH 
 
4. ZÁBOJNÍK – contractors, s.r.o, Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem – nabídková cena 

236 561,- Kč bez    
    DPH 
 
Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou. 
 

 
 

2. Jednatel společnosti Služby města Slavičína s.r.o. 

Usnesení č. 49/0637/16 
Rada města Slavičín 

v y h l a š u j e  

výběrové řízení na funkci jednatele společnosti Služby města Slavičína s.r.o. za podmínek dle přílohy 
č. 0697-16-P2. 
 

hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0 
 
 
 
 
 
 

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

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


