Rada města Slavičín

VÝPIS USNESENÍ
111. schůze Rady města Slavičín konané dne 24. 7. 2018
Poznámka:
- zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podlee
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. 111/1472/18
Rada města Slavičín
schvaluje
rozpočtové opatření č. 28/2018/RMS – přijetí a poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze
státního rozpočtu ZŠ Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace, IČ 70882134, ve výši 202 tis. Kč
na realizaci projektu prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
rozpočtové opatření č. 29/2018/RMS – akce „MŠ Dlouhá – výměna oken a zateplení fasády“ –
navýšení rozpočtované částky o 132 tis. Kč z důvodu realizace dodatečných stavebních prací.
rozpočtové opatření č. 30/2018/RMS – akce „Oprava chodníků Mladotická“ – navýšení rozpočtované
částky o 289 tis. Kč z důvodu vyšší ceny zjištěné v rámci zadávacího řízení.
Anotace:
Rozpočtová opatření jsou zveřejňována na internetových stránkách města
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html

na

adrese:

Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Malaník, Filáková)

2. Dodatek k pojistné smlouvě na skupinové úrazové pojištění osob
Usnesení č. 111/1473/18
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 0201168960 na skupinové úrazové pojištění osob mezi
městem Slavičín a společností Generali Pojišťovna a.s. spočívající ve změně ustanovení pojistných
podmínek upravující osobní údaje.
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Malaník, Filáková)

3. Projekt „Zavádění principů Smart Governance v regionu Východní Moravy“
Usnesení č. 111/1474/18
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Rada města Slavičín
souhlasí
se zapojením města Slavičín do realizace projektu „Zavádění principů Smart Governance v regionu
Východní Moravy“, jehož realizátorem je Sdružení měst a obcí východní Moravy, IČ 45659168.
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Malaník, Filáková)

4. Zadávání veřejných zakázek
Usnesení č. 111/1475/18
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 služby na akci: „Slavičín – výsadba krajinné zeleně
v lokalitě Hrádek na Vlárské dráze“ uchazeči Ing. Ladislavě Nagyové, Hradišťská 250, 686 03 Staré
Město, IČ: 65812131, DIČ: CZ7257034598 za cenu obvyklou ve výši 456 476,20 Kč bez DPH.
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem Ing. Ladislavou Nagyovou, Hradišťská 250,
686 03 Staré Město, IČ: 65812131, DIČ: CZ7257034598 na služby na akci: „Slavičín – výsadba krajinné
zeleně v lokalitě Hrádek na Vlárské dráze“ za cenu obvyklou ve výši 456 476,20 Kč bez DPH,
s termínem realizace od 01. 08. 2018 do 30. 11. 2021.
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: „Slavičín – bezpečné
město III.“ uchazeči ELBOS ELEKTRO s.r.o., Komenského 883, 763 21 Slavičín, IČ: 29310776, DIČ:
CZ29310776 za cenu obvyklou ve výši 192 958,- Kč bez DPH.
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem ELBOS ELEKTRO s.r.o., Komenského
883, 763 21 Slavičín, IČ: 29310776, DIČ: CZ29310776 na stavební práce na akci: „Slavičín – bezpečné
město III.“ za cenu obvyklou ve výši 192 958,- Kč bez DPH, s termínem realizace od 20. 08. 2018 do
21. 09. 2018.
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 chodníků
Mladotická“ uchazeči DIPS ZLÍN, spol. s r.o., Nábřeží 599, 760 01 Zlín, IČ: 49976311, DIČ: CZ49976311
za cenu obvyklou ve výši 668 196,- Kč bez DPH.
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a uchazečem DIPS ZLÍN, spol. s r.o., Nábřeží 599, 760
01 Zlín, IČ: 49976311, DIČ: CZ49976311 na stavební práce na akci: „Oprava chodníků Mladotická“ za
cenu obvyklou ve výši 668 192,- Kč bez DPH, s termínem realizace od 20. 08. 2018 do 31. 10. 2018.
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 dodatečné stavební práce na akci: „MŠ Dlouhá –
výměna oken a zateplení fasády“ uchazeči 4P INVEST s.r.o., Kloboucká 1411, 763 31 Brumov –
Bylnice, IČ: 27740498, DIČ: CZ27740498 za cenu obvyklou ve výši 108 499,53 Kč bez DPH.
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k SOD mezi městem Slavičín a uchazečem 4P INVEST s.r.o., Kloboucká 1411,
763 31 Brumov – Bylnice, IČ: 27740498, DIČ: CZ27740498 na stavební práce na akci: „MŠ Dlouhá –
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výměna oken a zateplení fasády“ za cenu obvyklou ve výši 108 499,53 Kč bez DPH, s termínem
realizace do 24. 08. 2018.
Anotace:
a) Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek včetně nabídkových cen:
1. Pavel Štěpančík, Částkov 111, 687 12 – nabídková cena 481 216,05 Kč bez DPH
2. Ing. Ladislava Nagyová, Hradišťská 250, 686 03 Staré Město – nabídková cena 456 476,20 Kč bez DPH

Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou.
b) Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek včetně nabídkových cen:
1. ELBOS ELEKTRO s.r.o., Komenského 883, 763 21 Slavičín – nabídková cena 192 958,- Kč bez DPH
2. Miroslav Malaník, Paseky 592, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí – nabídková cena 205 659,- Kč bez DPH

Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou.
c) Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek včetně nabídkových cen:
1. DIPS ZLÍN, spol. s r.o., Nábřeží 599, 760 01 Zlín – nabídková cena 668 196,- Kč bez DPH
2. PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – nabídková cena 706 484,03 Kč bez DPH
3. SVS – CORRECT, spol. s r.o., Bílovice 513, 687 12 Bílovice – nabídková cena 719 370,- Kč bez DPH

Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou.

Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Malaník, Filáková)

5. Smlouva o právu provést stavbu - Slavičín - ul. Mezi Šenky - úprava organizace
dopravy
Usnesení č. 111/1476/18
Rada města Slavičín
schvaluje

„

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu Slavičín – ul. Mezi Šenky – úprava organizace dopravy“
mezi městem Slavičín a
a mezi městem Slavičín a společností BTC TRADE s.r.o.,
IČ 25319108, náměstí Mezi Šenky 119, Slavičín
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Malaník, Filáková)

6. Smlouva HZS ZK o převodu majetku
Usnesení č. 111/1477/18
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření smlouvy o převodu majetku č. 3593/18 mezi městem Slavičín a Hasičským záchranným
sborem Zlínského kraje o bezúplatném převodu movitého majetku – speciálního přívěsu PPS 12 - pro
Jednotku SDH města Slavičín JPO II.
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Malaník, Filáková)
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7. Odkup lesních pozemků v k. ú. Slavičín
Usnesení č. 111/1478/18
Rada města Slavičín
doporučuje
Zastupitelstvu města Slavičín
schválit odkup pozemků parc. č. 1874 a 1917/7 o celkové výměře 6,019 m2 v katastrálním území
Slavičín od vlastníků …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………. za celkovou kupní cenu 50.000Kč.
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Malaník, Filáková)

8. Prodej části pozemku parc. č. 4513/22 v k. ú. Slavičín - ……………………………
Usnesení č. 111/1479/18
Rada města Slavičín
vyhlašuje záměr
na prodej části pozemku parc. č. 4513/22 o výměře 4 m2 v katastrálním území Slavičín.
Hlasování: pro 5; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 2 (Malaník, Filáková)

9. Pronájem části pozemku parc. č. st. 978 v k. ú. Slavičín - pozemek pod garáží
Usnesení č. 111/1480/18
Rada města Slavičín
schvaluje
pronájem pozemku parc. č. st. 978 v katastrálním území Slavičín o výměře 22 m 2 …………………………
…………………………….. s ročním nájemným v výši 220 Kč; k nájemnému bude připočteno DPH
v platné sazbě.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Malaník)

10. Výpůjčka části pozemků parc. č. st. 442/2, parc. č. 640/1 a 640/7 v k. ú. Slavičín Charita Slavičín
Usnesení č. 111/1481/18
Rada města Slavičín
schvaluje
výpůjčku části pozemků parc. č. st. 442/2 a parc. č. 640/7 o výměře cca 179 m2 za účelem vybudování
zpevněné plochy se zatravňovacími dlaždicemi, části pozemku parc. č. 640/7 o výměře cca 83 m 2 za
účelem vybudování oploceného posezení a části pozemku parc.č. 640/1 o výměře cca 81 m 2 za účelem
umístění montované garáže, vše v katastrálním území Slavičín, pro Charitu sv. Vojtěcha Slavičín,
Komenského 115, 763 21 Slavičín, IČ 70435618, na dobu určitou, tj. do 31. 12. 2029.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Malaník)
URMS č. 111, 24. 7. 2018

4/7

11. Výpůjčka části pozemků parc. č. 1754/1 a 1754/3 v k. ú. Slavičín, parc. č. 4344/1 v k.
ú. Nevšová - Římskokatolická farnost
Usnesení č. 111/1482/18
Rada města Slavičín
schvaluje
výpůjčku části pozemku parc. č. 1754/1 o výměře 30 m 2, části pozemku parc. č. 1754/3 o výměře cca
20 m2 v katastrálním území Slavičín a části pozemku parc. č. 4344/1 o výměře cca 10 m 2 v katastrálním
území Nevšová za účelem realizace křížové cesty pro Římskokatolickou farnost Slavičín, Komenského
4, 763 21 Slavičín, IČ 48473626, na dobu určitou, tj. do 31. 7. 2067.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Malaník)

12. Vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín
Usnesení č. 111/1483/18
Rada města Slavičín
doporučuje
Zastupitelstvu města Slavičín
schválit vyřazení nepotřebného majetku města Slavičín, a to:
inv. č. 81249 Infuzní pumpa IT 1012
inv. č. 81308 Kardiomonitor LKM 100
inv. č. 81303 Infuzní pumpa
inv. č. 81311 Servoventilátor
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Malaník)

13. Žádost o ukončení nájmu bytu dohodou - ……………………..
Usnesení č. 111/1484/18
Rada města Slavičín
schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 15 v domě čp. 390 v Slavičíně uzavřené s ……………….
……………. dohodou ke dni 31. 7. 2018
stanovuje
nájemné v bytě č. 390/15 ve Slavičíně na 1729,- 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 předcházejí
kalendářní rok, zvýšenou o 5 procentních bodů, a to k 1. 4. kalendářního roku.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Malaník)

14. Prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 111/1485/18
Rada města Slavičín
schvaluje
prodloužení nájemních smluv na byty nájemcům:
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……………………………………………- na dobu do 31. 7. 2019
…………………………………………… - na dobu do 31. 7. 2019
…………………………………………- na dobu do 31. 7. 2019
………………………………………- na dobu neurčitou
……………………………………………- na dobu do 31. 10. 2018
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Malaník)

15. Schválení pronájmu bytů čp. 832/34, 347/7 a 390/1
Usnesení č. 111/1486/18
Rada města Slavičín
schvaluje
a) pronájem bytu č. 44 v domě čp. 832 (4+0) ve Slavičíně o celkové výměře 93,57 m 2, za nájemné
stanovené usnesením RMS č. 106/1360/18 z dne 24. 4. 2018, na dobu jednoho roku pro žadatele
v pořadí ……………………………………………………………..
b) pronájem bytu č. 6 v domě čp. 347 (2+1) ve Slavičíně o celkové výměře 45,30 m 2, za nájemné
stanovené unesením RMS č.107/1394/18 ze dne 15. 5. 2018, na dobu jednoho roku žadatele
v pořadí ………………………………………………………………..
c) pronájem bytu č. 1 v domě čp. 390 (1+1) ve Slavičíně o celkové výměře 33,84 m 2, za nájemné
stanovené usnesením RMS č. 110/1446/18 ze dne 26. 6. 2018, na dobu jednoho roku pro žadatele
v pořadí ……………………………………………….
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Malaník)

16. Schválení uzavření dodatku č. 9/2018 ke smlouvě o údržbě majetku
Usnesení č. 111/1487/18
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření dodatku č. 9/2018 ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené mezi městem Slavičín a
BTH Slavičín, pol. s. r. o. jehož předmětem jsou opravy a rekonstrukce bytů a nebytových prostor
v majetku města.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Malaník)

17. Žádost o opravu údajů - …………………………….
Usnesení č. 111/1488/18
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 29. 12. 2017, se
společností Ateliér Mur s. r. o., IČ 05608074, Slavičín, Komenského 882, jehož předmětem je změna
názvu společnosti
souhlasí
s umístěním sídla společnosti Ateliér Mur s. r. o., IČ 05608074, na adrese Slavičín, Komenského 882,
763 21 Slavičín a se zápisem tohoto sídla do obchodního rejstříku.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Malaník)
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18. Schválení pronájmu bytů v Domě s pečovatelskou službou
Usnesení č. 111/1489/18
Rada města Slavičín
schvaluje
a) pronájem bytu č. 101 v domě s pečovatelskou službou čp. 841 ve Slavičíně o celkové výměře 31,34
m2, za nájemné 1043,- Kč měsíčně, na dobu určitou jednoho roku ………………………
b)

pronájem bytu č. 15 v Domě s pečovatelskou službou čp. 234 ve Slavičíně, Hrádku na Vlárské dráze
o celkové výměře 37,63m 2, za nájemné stanovené usnesením RMS č. 109/1440/18 ze dne 12. 6.
2018, na dobu jednoho roku pro žadatele v pořadí ………………………………………..

stanovuje
nájemné v bytě č. 101 v Domě s pečovatelskou službou čp. 841 ve Slavičíně na 1043,- 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 20 procentních bodů, a to k 1. 4.
kalendářního roku.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Malaník)

19. Schválení ukončení nájmu bytu – …………………….
Usnesení č. 111/1490/18
Rada města Slavičín
ruší
část usnesení RMS č. 110/1459/18 ze dne 26.6.2018, týkající se ukončení nájemní smlouvy na
pronájem bytu č. 9 v domě čp. 390 ve Slavičíně s …………………….. dohodou ke dni 31.7.2018
schvaluje
ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 9 v domě čp. 390 ve Slavičíně s …………………….
dohodou ke dni 31.8.2018
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Malaník)

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