VÝPIS USNESENÍ
82. schůze Rady města Slavičín dne 20. 6. 2017

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. 82/1000/17
Rada města Slavičín
schvaluje
rozpočtové opatření č. 20/2017/RMS – účelová dotace ze státního rozpočtu určená na realizaci projektu
„Upgrade knihovního systému v Městské knihovně Slavičín“ ve výši 158 tis. Kč. Celkové náklady na
projekt činí 227 tis. Kč. Vlastní podíl finančních prostředků ve výši 69 tis. Kč bude hrazen z rozpočtové
rezervy na dofinancování projektů v případě schválení dotace
rozpočtové opatření č. 21/2017/RMS – pokrytí nákladů ve výši 100 tis. Kč na likvidaci nebezpečných
odpadů nad rámec rozpočtovaných výdajů na rok 2017
rozpočtové opatření č. 22/2017/RMS – akce „Rekonstrukce koupaliště – bazénová technologie“ –
pokrytí dodatečných nákladů ve výši 400 tis. Kč
rozpočtové opatření č. 23/2017/RMS – pokrytí nákladů na stavební úpravy u bytového domu čp. 347
(oprava svodu dešťové vody) ve výši 15 tis. Kč
rozpočtové opatření č. 24/2017/RMS – akce „Oprava hřiště za SBD Obzor“ – navýšení původně
rozpočtované částky o 15 tis. Kč
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)
anotace:
Rozpočtová opatření jsou zveřejňována na internetových stránkách města
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html

na

adrese:

2. Smlouva o vzájemné spolupráci - realizace soch pro Pivečkův lesopark
Usnesení č. 82/1001/17
Rada města Slavičín
schvaluje
a) uzavření smlouvy se Zlínskou soukromou vyšší odbornou školou umění, o. p. s. se sídlem Dřevnická
1788, 760 01 Zlín, IČ: 25554 166, jejíž předmětem je spolupráce smluvních stran při realizaci „kurzů
tvorby v přírodě“, jejichž výstupem bude realizace plastik a objektů pro Pivečkům lesopark
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b) uzavření smluv o dílo s jednotlivými studenty, kteří budou díla realizovat a s pedagogy, kteří budou
zabezpečovat odborné vedení při jejich tvorbě
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)

3. Zadávání veřejných zakázek
Usnesení č. 82/1002/17
Rada města Slavičín
a) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce na akci: „MŠ Hrádek –
rekonstrukce chodníků“ uchazeči Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín,
IČ: 25583093, DIČ: CZ25583093 za cenu obvyklou ve výši 286 743,79 Kč bez DPH
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Služby města Slavičína, s.r.o.,
Pod Kaštany 50, 763 21 Slavičín, IČ: 25583093, DIČ: CZ25583093 na stavební práce na akci:
„MŠ Hrádek – rekonstrukce chodníků“ za cenu obvyklou ve výši 286 743,79 Kč bez DPH, s termínem
zahájení 03. 07. 2017 a termínem ukončení I. etapy 13. 08. 2017 a termínem ukončení II. etapy
12.11.2017
b) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce na akci: „Oprava hřiště za SBD
Obzor – 1. část – Oprava oplocení“ uchazeči Stavosport s.r.o., Přehradní 233, 763 16 Fryšták,
IČ: 29278481, DIČ: CZ29278481 za cenu obvyklou ve výši 464 846,- Kč bez DPH
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Stavosport s.r.o., Přehradní 233, 763 16
Fryšták, IČ: 29278481, DIČ: CZ29278481 na stavební práce na akci: „Oprava hřiště za SBD Obzor –
1. část – Oprava oplocení“ za cenu obvyklou ve výši 464 846,- Kč bez DPH, s termínem realizace
od 03. 07. 2017 do 15. 08. 2017
c) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce na akci: „Oprava hřiště za SBD
Obzor – 2. část – Oprava povrchu hřiště“ uchazeči Sportovní podlahy Zlín s.r.o., Mostní 5552, 760 01
Zlín, IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191 za cenu obvyklou ve výši 451 763,62 Kč bez DPH
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Sportovní podlahy Zlín s.r.o., Mostní 5552,
760 01 Zlín, IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191 na stavební práce na akci: „Oprava hřiště za SBD Obzor
– 2. část – Oprava povrchu hřiště“ za cenu obvyklou ve výši 451 763,62 Kč bez DPH, s termínem
realizace od 01. 08. 2017 do 30. 08. 2017
d) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce na akci: „Obnova ZŠ Vlára –
doplnění rozvodů TUV – hygienické zařízení hlavní budova“ uchazeči Mont SA s.r.o., Nevšová 43,
763 21 Slavičín, IČ: 29260761, DIČ: CZ29260761 za cenu obvyklou ve výši 185 267,- Kč bez DPH
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Mont SA s.r.o., Nevšová 43, 763 21
Slavičín, IČ: 29260761, DIČ: CZ29260761 na stavební práce na akci: „Obnova ZŠ Vlára – doplnění
rozvodů TUV – hygienické zařízení hlavní budova“ za cenu obvyklou ve výši 185 267,- Kč bez DPH,
s termínem realizace od 03. 07. 2017 do 25. 08. 2017
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)
anotace:
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a) Zakázky jsou zadávány společnosti Služby města Slavičína, s.r.o. v režimu vertikální spolupráce dle
§ 11, Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (tzv. „in house zadávání“).
b) + c) Seznam doručených nabídek včetně nabídkových cen:
1. Sportovní podlahy Zlín s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191
Část 1 – Oprava oplocení – nabídka nebyla podána
Část 2 – Oprava povrchu hřiště – nabídková cena - 451 763,62 Kč bez DPH
2. Global Sport Čupa s.r.o., Nová Ves 35, Frýdlant n. Ostravicí, IČ: 28570987, DIČ: CZ28570987
Část 1 – Oprava oplocení – nabídka nebyla podána
Část 2 – Oprava povrchu hřiště – nabídková cena - 478 587,20 Kč bez DPH
3. Stavosport s.r.o., Přehradní 233, 763 16 Fryšták, IČ: 29278481, DIČ: CZ29278481
Část 1 – Oprava oplocení – nabídková cena – 464 846,- Kč bez DPH
Část 2 – Oprava povrchu hřiště – nabídková cena - 426 299,- Kč bez DPH
4. Jiří Kubíček, Rudimov 12, 763 21 Slavičín, IČ: 45467676, DIČ: CZ7102194198
Část 1 – Oprava oplocení – nabídková cena – 539 977,91 Kč bez DPH
Část 2 – Oprava povrchu hřiště – nabídka nebyla podána
5. Jiří Štefaník, Vlachovice 101, 763 24 Vlachovice, IČ: 75334305, DIČ: CZ7307304202
Část 1 – Oprava oplocení – nabídková cena – 553 452,67 Kč bez DPH
Část 2 – Oprava povrchu hřiště – nabídka nebyla podána
6. Red Berry, se, Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5, IČ: 01469975, DIČ: CZ01469975
Část 1 – Oprava oplocení – nabídková cena – 491 419,70 Kč bez DPH
Část 2 – Oprava povrchu hřiště – nabídková cena - 522 405,04 Kč bez DPH
7. Miroslav Gartner, Ludkovice 171, 763 41 Biskupice, IČ: 65827228, neplátce DPH
Část 1 – Oprava oplocení – nabídková cena – 704 469,99 Kč
Část 2 – Oprava povrchu hřiště – nabídka nebyla podána
8. Jan Podškubka, Vlčnov 1258, 687 61 Vlčnov, IČ: 88378357, DIČ: CZ8201054609
Část 1 – Oprava oplocení – nabídková cena – 550 553,03 Kč bez DPH
Část 2 – Oprava povrchu hřiště – nabídka nebyla podána
Dne 19.06.2017 v 6:02 hod. byl na e-mailovou adresu zadavatele doručeno oznámení, kterým
společnost Stavosport s.r.o. oznámila odstoupení od podané nabídky na část 2. – Oprava povrchu
hřiště z důvodu neschopnosti dodržení požadovaného termínu.
Část 1. veřejné zakázky je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou.
Část 2. veřejné zakázky je zadávána uchazeči druhému v pořadí.
d) Seznam doručených nabídek včetně nabídkových cen:
1. Mont SA, Nevšová 43, 763 21 Slavičín, IČ: 29260761, DIČ: CZ29260761 – nabídková cena
185 267,- Kč bez DPH
Zakázka je zadávána uchazeči za cenu obvyklou.

4. Pronájem nebytových prostor – bufet na koupališti
Usnesení č. 82/1003/17
Rada města Slavičín
schvaluje
pronájem nebytových prostor o výměře 32 m 2 v budově bez čp./če., která je součástí pozemku parc.č.
651 v k.ú. Slavičín, Radovanu Žákovi, Slavičín, Obchodní 585, IČ 03137295, na dobu určitou po dobu
provozu koupaliště v letní sezoně 2017, s nájemným ve výši 7.520 Kč bez DPH měsíčně. K nájemnému
bude připočtena platná sazba daně z přidané hodnoty
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)

5. Dodatek č. 1 smlouvy o budoucí smlouvě
Usnesení č. 82/1004/17
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ze dne 8. 1. 2016 s
z důvodu změny spočívající ve způsobu provedení přípojky
splaškové kanalizace; ostatní podmínky smlouvy se dodatkem nemění
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)
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6. Dodatek č. 3 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení – ASEKOL a.s.
Usnesení č. 82/1005/17
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 4. 7. 2006 se
společností ASEKOL a.s., Československého exilu 2062/8, Praha, IČ 27373231, z důvodu změny
spočívající v definici elektrozařízení; ostatní podmínky smlouvy se dodatkem nemění
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Filáková)

7. Smlouva o právu provést stavbu
Usnesení č. 82/1006/17
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví města Slavičín parc. č. 4095/3
a 4096/3 v k.ú. Slavičín, a to vodovodní přípojky v délce 1,5 m, přípojky splaškové kanalizace v délce
0,4 m, přípojky dešťové kanalizace v délce 0,4 m a zpevněných ploch sjezdu o výměře 22 m 2, s
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

8. Dodatek č. 5 nájemní smlouvy – Základní škola Hrádek
Usnesení č. 82/1007/17
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření dodatku č. 5 nájemní smlouvy ze dne 12. 4. 2000 se Základní školou Hrádek, IČ 61716472,
z důvodu snížení výměry pronajímaných prostor a s tím spojeným snížením výše nájemného, současně
dochází ke změně v názvu nájemce v souladu s aktuálním stavem
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
anotace:
Z důvodu úbytku žáků v ZŠ Slavičín, Hrádek (dříve Základní škola praktická a speciální) žádá škola
o ukončení nájmu prostor v domě čp. 148. V současné době zde využívá jednu místnost jako třídu,
šatnu, chodbu, sociální zařízení a jídelnu. Z důvodu úbytku žáků bude třída přesunuta do hlavní budovy
č. 76, ale podle sdělení ředitele bude škola nadále v čp. 148 využívat jídelnu a spolu s ní šatnu, chodbu
a sociální zařízení.

9. Žádost o pronájem pozemku
Usnesení č. 82/1008/17
Rada města Slavičín
vyhlašuje záměr
na pronájem pozemku parc.č. 3071/7 v katastrálním území Nevšová za účelem včelaření na základě
žádosti
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
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10. Žádost o pronájem nebytových prostor
Usnesení č. 82/1009/17
Rada města Slavičín
schvaluje
pronájem nebytových prostor – místností č. 15 a 16 v objektu krytu CO na pozemku parc.č. 640/1 v k.ú.
Slavičín
za účelem užívání jako temné komory k výrobě fotografií,
na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s nájemným 2.520 Kč bez DPH ročně
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

11. Smlouva o právu provést stavbu – umístění balkonů, K Hájenkám čp. 313, 314
Usnesení č. 82/1010/17
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Bytový dům – umístění balkónů, Slavičín, K Hájenkám č.p.
313, 314“ se Společenstvím vlastníků domů čp. 313-314, ul. K Hájenkám, Slavičín, IČ 06038883
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

12. Smlouva o výpůjčce pozemků (hřbitov) – Římskokatolická farnost Slavičín
Usnesení č. 82/1011/17
Rada města Slavičín
schvaluje
výpůjčku pozemků parc.č. 35/4 a 35/5, oba v katastrálním území Slavičín, od Římskokatolické farnosti
Slavičín, Slavičín, Komenského 4, IČ 48473626, na dobu určitou do 30. 6. 2067 za účelem provozování
pohřebiště
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

13. Nákup energií na PXE burze – účastnická smlouva, smlouva o centralizovaném
nákupu
Usnesení č. 82/1012/17
Rada města Slavičín
schvaluje
a) uzavření smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky –
odběratel se společností POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., Rybná 682/14, Praha 1,
IČ 27865444
b) uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky s příspěvkovými organizacemi
města Slavičín a se společností Služby města Slavičín, Pod Kaštany 50, Slavičín, IČ 25583093,
ve věci nákupu elektrické energie a plynu
uděluje
plnou moc k jednání za město Slavičín ve věcech nákupu energií na energetické burze Power
Exchange central Europe:
a) Ing. Martině Slámečkové, vedoucí odboru ŽPaSM, a to oprávnění k přístupu do systému PARC,
k vyplňování údajů, vč. podávání poptávek
b) Mgr. Boženě Filákové, místostarostce, oprávnění k přístupu do systému PARC pro čtení
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
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14. Schválení přidělení bytu

v domě

ve Slavičíně
Usnesení č. 82/1013/17

Rada města Slavičín
schvaluje
pronájem bytu
v domě
Slavičín, o podlahové ploše 31,76 m 2, za nájemné
stanovené usnesením rady města č. 79/0986/17 ze dne 23.5.2017, na dobu určitou jednoho roku, pro
žadatele v pořadí
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

15. Prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 82/1014/17
Rada města Slavičín
schvaluje
prodloužení nájemních smluv na byty pro nájemce:
– na dobu do 30. 06. 2018
– na dobu do 31.08.2017
– na dobu do 31.12.2017
– na dobu do 31.12.2017
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

16. Zvýšení nájemného v městských bytech
Usnesení č. 82/1015/17
Rada města Slavičín
schvaluje
zvýšení nájemného v městských bytech s účinností od 1. 7. 2017 o 10,7 % u těchto nájemců:

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

17. Schválení uzavření nájemní smlouvy
Usnesení č. 82/1016/17
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu
v domě
ve Slavičíně o výměře 55,57 m 2,
s
za nájemné 1 213,- Kč měsíčně
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

18. Vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 564 ve Slavičíně
Usnesení č. 82/1017/17
Rada města Slavičín
vyhlašuje záměr
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na pronájem nebytového prostoru o celkové výměře 54,67 m 2 v domě čp. 564, který je součástí
pozemku parc. č. st. 489 v k.ú. Slavičín, na dobu do 31. 12. 2022, s nájemným ve výši 550,- Kč/m2/rok
(prodejní plochy) a 450,- Kč/m2/rok (ostatní plochy)
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

19. Schválení pronájmu bytu

v Domě s pečovatelskou službou

v Hrádku

Usnesení č. 82/1018/17
Rada města Slavičín
schvaluje
pronájem bytu
v Domě s pečovatelskou službou
o podlahové ploše 31,89 m 2,
za nájemné stanovené usnesením rady města č. 73/0922/17 ze dne 28.3.2017, na dobu určitou
jednoho roku, pro
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

20. Výpověď nájemní smlouvy – RCK
Usnesení č. 82/1019/17
Rada města Slavičín
vypovídá
nájemní smlouvu uzavřenou dne 1. 11. 2006 se společností Regionální centrum kooperace, a.s.,
IČ 26933357, na pronájem nemovitých věcí v katastrálním území Slavičín, a to budovy čp. 882, jež
je součástí pozemku parc.č. st. 29/1, budovy čp. 883, jež je součástí pozemku parc.č. st. 29/12,
a pozemků parc.č. st. 29/1, st. 29/12, st. 29/2, s výpovědní lhůtou 6 měsíců
hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

21. Žádost o změnu účelu programové dotace – Simona Goňová
Usnesení č. 82/1020/17
Rada města Slavičín
schvaluje
změnu účelu programové dotace poskytnuté Simoně Goňové,
1.000 Kč z Dětského čarodějnického odpoledne na Divadelní představení pro děti

ve výši

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

..............................................
Ing. Jaroslav Končický
starosta
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