VÝPIS USNESENÍ
83. schůze Rady města Slavičín dne 25. 7. 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. 83/1021/17
Rada města Slavičín
schvaluje
rozpočtové opatření č. 25/2017/RMS – přijetí dotace z Úřadu práce ve výši 576 tis. Kč na veřejně
prospěšné práce
rozpočtové opatření č. 26/2017/RMS – poskytnutí individuální dotace Zdeňkovi Hrnčiříkovi,
ve výši 3 tis. Kč na akci „Memoriál Jožky Hrnčiříka“
rozpočtové opatření č. 27/2017/RMS – poskytnutí individuální dotace Spolku Skatepark Slavičín,
K Hájenkám 358, Slavičín, IČ 06139426, ve výši 3 tis. Kč na akci „Skate contest Slavičín“
rozpočtové opatření č. 28/2017/RMS – poskytnutí individuální dotace Moravskému rybářskému svazu,
z.s. poboč. spolku Slavičín, Osvobození 255, Slavičín, IČ 00557242, ve výši 3 tis. Kč na akci „Rybářské
závody, prezentace spolku, ochutnávka rybích specialit“
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková)
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. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín – Zdeněk Hrnčiřík
Usnesení č. 83/1022/17
Rada města Slavičín
schvaluje
poskytnutí účelové dotace Zdeňkovi Hrnčiříkovi,
účelem: „Memoriál Jožky Hrnčiříka“

ve výši 3.000,-Kč za

hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková)
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3. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín – Spolek Skatepark Slavičín
Usnesení č. 83/1023/17
Rada města Slavičín
schvaluje
poskytnutí účelové dotace Spolku Skatepark Slavičín, K Hájenkám 358, Slavičín, IČ 06139426, ve výši
3.000,-Kč za účelem: „Skate contest Slavičín“
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková)

4. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín – Moravský rybářský svaz, z.s.
pobočný spolek Slavičín
Usnesení č. 83/1024/17
Rada města Slavičín
schvaluje
poskytnutí účelové dotace Moravskému rybářskému svazu, z.s. pobočnému spolku Slavičín,
Osvobození 255, Slavičín, IČ 00557242, ve výši 3.000,-Kč za účelem: „Rybářské závody, prezentace
spolku, ochutnávka rybích specialit“
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková)

5. Žádost o umístění sídla spolku - Jednota sv. Josefa v Nevšové
Usnesení č. 83/1025/17
Rada města Slavičín
souhlasí
s umístěním sídla spolku Jednota sv. Josefa v Nevšové z.s. na adrese Slavičín, Nevšová 95,
763 21 Slavičín a se zápisem tohoto sídla do spolkového rejstříku
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková)

6. Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb
Usnesení č. 83/1026/17
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb mezi městem Slavičín a společnosti
MEDICA LIVE s.r.o.
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková)

7. Poskytnutí finančního daru města Slavičín matce při narození dítěte
Usnesení č. 83/1027/17
Rada města Slavičín
schvaluje
poskytnutí finančního daru města Slavičín matce
při narození dítěte
dle metodického pokynu města Slavičín č. MP/27 ve výši 3.000,- Kč
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková)
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8. Návštěvní a provozní řád letního kina
Usnesení č. 83/1028/17
Rada města Slavičín
schvaluje
návštěvní a provozní řád Letního kina Slavičín
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková)

9. Smlouva (hřbitov) - Římskokatolická farnost Slavičín
Usnesení č. 83/1029/17
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření smlouvy mezi městem Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ: 00284459
a Římskokatolickou farností Slavičín, Komenského 4, 763 21 Slavičín, IČ: 48473626 o provádění
stavebních úprav v rámci pozemků p.č. 35/4 a 35/5 v k. ú. Slavičín na dobu platnosti smlouvy o výpůjčce
ze dne 30.6.2017
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková)
anotace:
Provádění stavebních prací je ve veřejném zájmu a bez jejich provádění by město Slavičín jako
vypůjčitel pozemků nemohl řádně plnit povinnosti provozovatele veřejného pohřebiště podle zákona
č. 253/2001 Sb., o pohřebnictví.

10. Zadávání veřejných zakázek
Usnesení č. 83/1030/17
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: „Rekonstrukce schodiště
ke kostelu + Oprava vstupní brány – hřbitov – 1. část – rekonstrukce schodiště ke kostelu“ uchazeči
AG Staving, s.r.o., Nádražní 170, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín, IČ: 60749393, DIČ:
CZ60749393 za cenu obvyklou ve výši 229 999,- Kč bez DPH
schvaluje

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem AG Staving, s.r.o., Nádražní 170, Hrádek
na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín, IČ: 60749393, DIČ: CZ60749393 na stavební práce na akci: „AG
Staving, s.r.o., Nádražní 170, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín, IČ: 60749393, DIČ:
CZ60749393“ za cenu obvyklou ve výši 229 999,- Kč bez DPH, s termínem realizace od 01 . 08. 2017
do 25.9.2017
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: „Divnice – rekonstrukce
chodníku – 2. část – Divnice – prodloužení chodníku - SO 101.3“ uchazeči Simostav s.r.o., Kasárenská
4063/4, 695 01 Hodonín, IČ: 28273320, DIČ: CZ28273320 za cenu obvyklou ve výši 240 194,46 Kč
bez DPH
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Simostav s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695
01 Hodonín, IČ: 28273320, DIČ: CZ28273320 na stavební práce na akci: „Divnice – rekonstrukce
chodníku – 2. část – Divnice – prodloužení chodníku - SO 101.3“ za cenu obvyklou ve výši 240 194,46
Kč bez DPH, s termínem realizace od 28. 08. 2017 do 31. 10. 2017
c) rozhodla
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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: „Divnice – rekonstrukce
chodníku – 3. část – Divnice – prodloužení chodníku - SO 101.2“ uchazeči Strabag a.s., Na Bělidle
198/21, 150 00 Praha, IČ 60838744, DIČ CZ60838744 za cenu obvyklou ve výši 380 534,- Kč bez DPH
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00
Praha, IČ 60838744, DIČ CZ60838744 na stavební práce na akci: „Divnice – rekonstrukce chodníku –
3. část – Divnice – prodloužení chodníku - SO 101.2“ za cenu obvyklou ve výši 380 534,- Kč bez DPH,
s termínem realizace od 11. 09. 2017 do 15. 11. 2017
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková)

anotace:
a) Seznam doručených nabídek včetně nabídkových cen:
1. AG STAVING s.r.o., Nádražní 170, Hrádek na Vlárské dráze, 763 21 Slavičín – nabídková cena
229 999,- Kč bez DPH
Zakázka je zadávána uchazeči za cenu obvyklou.
b) + c) Seznam doručených nabídek včetně nabídkových cen:
1. Demstav group, s.r.o., Tř. 1. máje 243, 753 01 Hranice, IČ: 27844935, DIČ: CZ27844935
Část 2 – Divnice – prodloužení chodníku - SO 101.3– nabídková cena – 246 949,- Kč bez DPH
Část 3 – Divnice – prodloužení chodníku - SO 101.2– nabídková cena – 398 093,- Kč bez DPH
2. Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744
Část 2 – Divnice – prodloužení chodníku - SO 101.3– nabídková cena – 253 518,- Kč bez DPH
Část 3 – Divnice – prodloužení chodníku - SO 101.2– nabídková cena – 380 534,- Kč bez DPH
3. Simostav s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, IČ: 28273320, DIČ: CZ28273320
Část 2 – Divnice – prodloužení chodníku - SO 101.3– nabídková cena – 240 194,46 Kč bez DPH
Část 3 – Divnice – prodloužení chodníku - SO 101.2– nabídková cena – 395 765,20 Kč bez DPH
4. DIPS Zlín, spol. s r.o., Nábřeží 599, 760 01 Zlín, IČ: 49976311, DIČ: CZ49976311
Část 2 – Divnice – prodloužení chodníku - SO 101.3– nabídková cena – 313 098,- Kč bez DPH
Část 3 – Divnice – prodloužení chodníku - SO 101.2– nabídková cena – 435 240,- Kč bez DPH
Pro část 1. není zakázka zadávána.
Pro části 2. a 3. je zakázka zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou.

11. Vyřazení nepotřebného majetku
Usnesení č. 83/1031/17
Rada města Slavičín
doporučuje
Zastupitelstvu města Slavičín
schválit vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín, a to:
- Pec elektrická TPE 30, inv.č. 5,
- Speciální skříňový automobil Avia, inv.č. 102947,
- Přístroj EKG HP, inv.č. 81305,
- Kopírovací stroj bizhub C451, inv.č. 105632
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková)
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12. Záměr na založení střediska odpadů SMS
Usnesení č. 83/1032/17
Rada města Slavičín jako jediný společník v působnosti valné hromady společnosti Služby města
Slavičína, s.r.o.
bere na vědomí
předběžnou studii proveditelnosti střediska svozu dopadů Služeb města Slavičína, vypracovanou
v červenci 2017 Tomášem Hlavenkou.
ukládá
jednateli Služeb města Slavičína, s.r.o. pokračovat v přípravě, předložit harmonogram založení
střediska odpadů včetně finanční rozvahy do termínu 22.08.2017.
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková)

13. Směna a prodej pozemků v k.ú. Divnice
Usnesení č. 83/1033/17
Rada města Slavičín
vyhlašuje záměr
a) na směnu pozemků v k.ú. Divnice následovně:
část pozemku parc.č. 1417/5 o výměře cca 320 m2, vlastníci
id. 4/5, a

podíl
Slavičín, podíl id. 1/5,

a část pozemku parc.č. 1419/2 o výměře cca 114 m2, vlastníci
za část pozemku parc.č. 1418/1 o výměře cca 319 m2 a část pozemku parc.č. 1418/3 o výměře cca
3 m2, vlastník město Slavičín,
b) na prodej části pozemku parc.č. 1418/3 v k.ú. Divnice o výměře cca 157 m2 na základě žádosti
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková)

14. Žádost o pronájem nebytových prostor –
Usnesení č. 83/1034/17
Rada města Slavičín
vyhlašuje záměr
na pronájem nebytových prostor v podzemním objektu krytu CO na pozemku parc.č. 640/1 v k.ú.
Slavičín – místnosti č. 32 o celkové výměře 10,5 m2 na základě žádosti
s nájemným ve výši 200 Kč/m2/rok
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková)

15. Smlouva o právu provést změnu stavby – ŘSZK
Usnesení č. 83/1035/17
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést změnu stavby s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková
organizace, K Majáku 5001, Zlín, IČ 70934860, vztahující se k rekonstrukci stavby „Silnice II/494:
Vrbětice-Slavičín“ na pozemcích ve vlastnictví města Slavičín parc. č. 551/3, 578/25, 598/3, 4554/5,
4554/7 v k.ú. Slavičín a parc.č. 1114/1, 1160/9, 1175/11, 2211, 2229 v k.ú. Divnice
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Adámková)
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anotace:
ŘSZK připravuje rekonstrukci silnice od kruhového objezdu ve Slavičíně po první křižovatku ve
Vrběticích (s výjimkou mostu a křižovatky u Bohuslavic nad Vláří). V rámci připrav, proto oslovilo město
Slavičín jako vlastníka pozemků, které budou touto stavbou dotčeny, a požádalo o uzavření smlouvy.

16. Žádost o pronájem pozemku –
Usnesení č. 83/1036/17
Rada města Slavičín
schvaluje
pronájem pozemku parc.č. 2671/3 v katastrálním území Nevšová
za účelem zřízení zpevněného stání automobilů,
na dobu neurčitou s nájemným 180,- Kč ročně, ke kterému bude připočtena platná sazba DPH
hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Malaník)

17. Žádost o odkoupení pozemků –
Usnesení č. 83/1037/17
Rada města Slavičín
nedoporučuje
Zastupitelstvu města Slavičín
a) vyhlásit záměr na prodej části pozemku parc.č. 2407 v katastrálním území Divnice o výměře cca
1.200 m2 na základě žádosti
b) vyhlásit záměr na prodej části pozemku parc.č. 2407 v katastrálním území Divnice o výměře cca
1.200 m2 na základě žádosti
hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Malaník)

18. Žádost o odkup pozemku v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze
Usnesení č. 83/1038/17
Rada města Slavičín
nedoporučuje
Zastupitelstvu města Slavičín
a) vyhlásit záměr na prodej pozemku parc.č. 161/12 nebo jeho části v katastrálním území Hrádek na
Vlárské dráze na základě žádosti
b) vyhlásit záměr na prodej části pozemku parc.č. 161/12 katastrálním území Hrádek na Vlárské dráze
o výměře cca 100 m2 na základě žádosti
c) vyhlásit záměr na prodej části pozemku parc.č. 161/12 katastrálním území Hrádek na Vlárské dráze
o výměře cca 113 m2 na základě žádosti
neschvaluje
vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc.č. 161/12 v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze o výměře
cca 113 m2 na základě žádosti
hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Malaník)
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19. Výpůjčka haly - Služby města Slavičína, s.r.o.
Usnesení č. 83/1039/17
Rada města Slavičín
schvaluje
výpůjčku stavby bez čp./če., která se nachází na pozemku parc.č. st. 1394 v katastrálním území
Slavičín, společnosti Služby města Slavičína, s.r.o., Pod Kaštany 50, Slavičín, IČ 25583093, na dobu
určitou do 31. 7. 2027
hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Malaník)

20. Žaloba o vyklizení bytu –
Usnesení č. 83/1040/17
Rada města Slavičín
rozhodla
1. podat žalobu o vyklizení bytu č. 11 v domě čp. 834 ve Slavičíně – nájemce
2. podat žalobu o zaplacení dlužné částky vzniklé neplacením nájemného a služeb spojených
s užíváním bytu č. 11 v domě čp. 834 ve Slavičíně
3. pověřit JUDr. Jiřího Frajta podáním žaloby o vyklizení bytu č. 11 v domě čp. 834 ve Slavičíně a
podáním žaloby o zaplacení dlužné částky vzniklé neplacením nájemného a služeb spojených
s bydlením
hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Malaník)

21. Žádost o ukončení nájmu bytu dohodou –
Usnesení č. 83/1041/17
Rada města Slavičín
schvaluje
ukončení nájmu bytu č. 10 v domě čp. 390 ve Slavičíně dohodou ke dni 31.8.2017 – nájemce

stanovuje
nájemné v bytě č. 10 v domě čp. 390 ve Slavičíně na 1728,- Kč měsíčně 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 kalendářní rok, zvýšenou o 5 procentních bodů, a to vždy s účinností k 1.4. každého
kalendářního roku
hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Malaník)

22. Výpověď nájemní smlouvy na byt –
Usnesení č. 83/1042/17
Rada města Slavičín
bere na vědomí
výpověď nájmu bytu č. 4 v domě čp. 17 ve Slavičíně, Hrádku na Vlárské dráze – nájemce

stanovuje
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nájemné v bytě č. 4 v domě čp. 17 ve Slavičíně, Hrádku na Vlárské dráze na 3720,- Kč měsíčně 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 kalendářní rok, zvýšenou o 5 procentních bodů, a to vždy
s účinností k 1.4. každého kalendářního roku
hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Malaník)

23. Schválení uzavření dodatku č. 4/2017 ke smlouvě o správě a údržbě majetku
Usnesení č. 83/1043/17
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření dodatku č. 4/2017 ke smlouvě o správě a údržbě majetku, uzavřené mezi městem Slavičín
a BTH Slavičín, spol. s r.o., jehož předmětem je rekonstrukce bytových jednotek v majetku města
Slavičín v celkové částce 438 tis. Kč bez DPH
hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Malaník)

24. Prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 83/1044/17
Rada města Slavičín
schvaluje
prodloužení nájemních smluv na byty pro nájemce:
– na dobu do 31.7. 2018
– na dobu do 31.7.2018
– na dobu do 31.10.2017, za podmínky
úhrady dlužného nájemného a záloh na služby za za 4/2017 nejpozději do 31.7.2017
– na dobu do 31.7.2018
– na dobu neurčitou
hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Malaník)

25. Žádost o umožnění splátek dlužné částky –
Usnesení č. 83/1045/17
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření dohody o uznání a o splátkách dluhu ve výši 20 240,- Kč s paní
s pravidelnými splátkami po 1500,- Kč měsíčně, splatnými vždy do 25. dne
každého měsíce s tím, že první splátka bude uhrazena nejpozději do 25.8.2017
hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Malaník)

26. Schválení dohody o ukončení nájmu bytu č. 389/8 ve Slavičíně
Usnesení č. 83/1046/17
Rada města Slavičín
schvaluje
1. uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 8 v domě čp. 389 ve Slavičíně s
dni 30. 6. 2017

ke

2. pronájem bytu č. 8 v domě čp. 389 ve Slavičíně o celkové podlahové ploše 30,97 m2,
na dobu určitou jednoho roku
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stanovuje
nájemné v bytě č. 8 v domě čp. 389 ve Slavičíně na 1534,- Kč měsíčně 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 kalendářní rok, zvýšenou o 5 procentních bodů, a to vždy s účinností k 1.4. každého
kalendářního roku
hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Malaník)

27. Smlouva o vzájemné spolupráci - realizace soch pro Pivečkův lesopark
Usnesení č. 83/1047/17
Rada města Slavičín
revokuje
usnesení č. 82/1001/17 ze dne 20. 6. 2017
a
schvaluje
a) uzavření smlouvy se Zlínskou soukromou vyšší odbornou školou umění, o.p.s. se sídlem
Dřevnická 1788, 760 01 Zlín, IČ: 255 54 166, jejíž předmětem je spolupráce smluvních stran při
realizaci „kurzů tvorby v přírodě“, jejichž výstupem bude realizace plastik a objektů pro Pivečkův
lesopark
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 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Adámková, Malaník)

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

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

Ing. Jaroslav Končický
starosta

Monika Hubíková
ověřovatelka
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