VÝPIS USNESENÍ
54. schůze Rady města Slavičín konané dne 25. 03. 2020

Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

1. Jmenování konkurzní komise
Usnesení č. 54/0590/20
Rada města Slavičín
jmenuje
konkurzní komisi pro konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Slavičín – Malé Pole,
příspěvkové organizace, Dlouhá 470, 763 21 Slavičín, IČ 70871531, ve složení:
předseda: Mgr. Tomáš Chmela
členové: Monika Hubíková
Mgr. Věra Korcová
Mgr. Jaroslava Kvasničková
Lenka Psotková
Jaroslava Gottfriedová
Mgr. Světla Mitáčková
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Anotace: Vyhlášení VŘ v souvislosti s avizovaným odchodem stávající ředitelky MŠ.

2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Slavičín – dopravní řešení ul. Žižkovská,
Staroměstská
Usnesení č. 54/0591/20
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Slavičín a Ing. Kamilem Prokůpkem, Jetelová
677, 7613 14 Zlín - Kostelec, IČ: 72318481, DIČ: CZ6901114121 na služby na vypracování projektové
dokumentace na akci: „Slavičín – dopravní řešení ul. Žižkovská, Staroměstská“ spočívající se změnou
termínu plnění do 30. 08. 2020.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Anotace: Posunutí termínu z důvodu prodlevy při definitivním určení pozemků, které budou dopravním
řešením dotčeny.
Výpis usnesení RMS č. 54, 25. 03. 2020

1/6

3. Zadávání veřejných zakázek
Usnesení č. 54/0592/20
Rada města Slavičín
rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, na dodávky na akci: „Slavičín – kvalitní zvuk pro kino“ uchazeči AudioMaster CZ
a.s., Ocelářská 937/39, 190 00 Praha 9, IČ: 28206649, DIČ: CZ28206649 za cenu obvyklou ve výši 571
992 Kč bez DPH.
schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi městem Slavičín a uchazečem AudioMaster CZ a.s., Ocelářská 937/39,
190 00 Praha 9, IČ: 28206649, DIČ: CZ28206649 na dodávky na akci: „Slavičín – kvalitní zvuk pro kino“
za cenu obvyklou ve výši 571 992 Kč bez DPH, s termínem dodání do 31. 05. 2020.

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

Anotace:
Seznam doručených a hodnocených nabídek včetně nabídkových cen:
1. KINOSERVIS s.r.o., Filmová 174, 760 01 Zlín – nabídková cena 579 900 Kč bez DPH
2. AudioMaster CZ a.s., Ocelářská 937/39, 190 00 Praha 9 – nabídková cena 571 992 Kč bez DPH
3. CINE – servis s.r.o., Podoly 47/32, 747 23 Bolatice – nabídková cena 587 200 Kč bez DPH
4. Josef Haškovec, Na Sivinách 468/6, 161 00 Praha – nabídková cena 589 300 Kč bez DPH
Zakázka je zadávána uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou.

4. Zřízení služebnosti v k. ú. Slavičín - Slavnet
Usnesení č. 54/0593/20
Rada města Slavičín
schvaluje
zřízení pozemkové služebnosti inženýrských sítí na pozemku parc. č. 508/3 v k.ú. Slavičín ve prospěch
společnosti Slavnet Networks s.r.o., IČ 24298166, se sídlem Praha 2 - Nusle, Slavojova 579/9 Podolí,
za účelem uložení podzemního telekomunikačního vedení inženýrské sítě, úplatně za úhradu podle
sazebníku stanoveného usnesením RMS č. 88/1118/17.

Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
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5. Prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 54/0594/20
Rada města Slavičín
schvaluje
prodloužení nájemních smluv na byty nájemcům:
– na dobu do 30. 06. 2020
– na dobu do 30. 06. 2020
– na dobu neurčitou

Hlasování: pro ; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Anotace: Prodloužení nájemních smluv na byty pro nájemce, kterým končí nájemní vztah 31.03.2020.

6. Schválení uzavření dodatků ke smlouvám v poliklinice – MUDr. Hrbáčová, MUDr.
Peléšková
Usnesení č. 54/0595/20
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření dodatků k nájemním smlouvám v Poliklinice Slavičín s MUDr. Peléškovou a MUDr. Hrbáčovou
z důvodu zrušení společného rentgenu ve IV. nadzemním podlaží budovy – snížení výměry o místnost
rentgenu.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Anotace: Uzavření dodatků k nájemním smlouvám – úprava výměry o místnost rentgenu.

7. Schválení uzavření smlouvy na pronájem bytu č. 831/43 ve Slavičíně
Usnesení č. 54/0596/20
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi městem Slavičín a
na pronájem
bytu č. 43 v domě čp. 831 ve Slavičíně, o celkové výměře 84,70 m 2, za měsíční nájemné ve výši 4 299
Kč, s účinností od 01. 05. 2020 na dobu neurčitou
stanovuje
nájemné v bytě č. 831/43 ve Slavičíně na 4 299 Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn
každoročně jednostranně zvýšit nájemné nejvýše o míru inflace stanovenou Českým statistickým
úřadem pro dobu od posledního zvýšení nájemného. Vedle shora uvedené míry inflace lze nájemné
každoročně jednostranně zvýšit současně též o 20 % původního nájemného. Případné zvýšení
nájemného se provede s účinností k 1.7. kalendářního roku.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
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Anotace: Schválení pronájmu bytu pro zubního lékaře.

8. Schválení uzavření smlouvy na pronájem bytu č. 836/41 ve Slavičíně
Usnesení č. 54/0597/20
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 41 v domě čp. 836 ve Slavičíně, o celkové výměře 57,31
m2, za měsíční nájemné ve výši 2 884 Kč na dobu určitou jednoho roku pro žadatele v pořadí

Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Anotace: Na základě vyhlášeného výběrového řízení je schválen nájemce do bytu č. 836/41.

9. Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o správě a údržbě majetku
Usnesení č. 54/0598/20
Rada města Slavičín
schvaluje
uzavření dodatku č. 5/2020 ke smlouvě o správě a údržbě majetku uzavřené mezi městem Slavičín a
BTH Slavičín, spol. s r.o., jehož předmětem je rekonstrukce městských bytů v domě čp. 389 ve
Slavičíně.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Anotace: Předmětem dodatku je rekonstrukce dvou bytů v domě čp. 389 ve Slavičíně.

10. Žádost o ukončení nájmu bytu v DPS čp. 841 ve Slavičíně dohodou
Usnesení č. 54/0599/20
Rada města Slavičín
schvaluje
ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Slavičín a
s pečovatelskou službou čp. 841 ve Slavičíně dohodou ke dni 31. 03. 2020.

na byt č. 305 v Domě

Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0
Anotace: Akceptace žádosti o ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu v DPS čp. 841.
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11. Žádost o udělení souhlasu s provedením stavebních úprav v budově čp. 883 v k.
ú. Slavičín
Usnesení č. 54/0600/20
Rada města Slavičín
uděluje
a) souhlas společnosti nallufootwear s.r.o. k provedení stavebních úprav budovy čp. 883 v k. ú.
Slavičín, které spočívají v rozšíření stávajícího okenního otvoru v obvodové stěně, za těchto
podmínek:
- nájemce je oprávněn stavební úpravy provést až po právní moci stavebního povolení či
účinnosti souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru;
- stavební úpravy musí splňovat požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;
- nájemce provede stavební úpravy dle doložené dokumentace na vlastní náklad;
- v případě skončení nájemního vztahu je nájemce povinen na vlastní náklad uvést prostory do
původního stavu;
- o podmínkách tohoto souhlasu bude sepsán písemný dodatek k nájemní smlouvě;
b) souhlas společnosti nallufootwear s.r.o. se stavebním záměrem, který spočívá v rozšíření
stávajícího okenního otvoru v obvodové stěně budovy čp. 883 v k. ú. Slavičín.
Hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 1 (Filáková); nepřítomen 0
Anotace: Udělení souhlasu k provedení stavebních úprav v budově čp. 883 v k.ú. Slavičín.

12. Schválení přidělení bytů v DPS
Usnesení č. 54/0601/20
Rada města Slavičín
schvaluje
ukončení nájemní smlouvy se
na pronájem bytu č. 5 v Domě s pečovatelskou
službou čp. 232 v Hrádku dohodou ke dni 31. 03. 2020
b) uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 205 v Domě s pečovatelskou službou čp. 841 ve
Slavičíně o celkové výměře 33,41 m 2 za měsíční nájemné ve výši 1 046 Kč, se
na dobu neurčitou
c) uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5 v Domě s pečovatelskou službou čp. 232 v Hrádku
o celkové výměře 32,69 m 2, za měsíční nájemné ve výši 965 Kč, s
na dobu jednoho
roku
a)

stanovuje
nájemné v bytě č. 841/205 na 1046 Kč měsíčně a v bytě č. 232/5 na 965 Kč měsíčně s tím, že
pronajímatel je oprávněn každoročně jednostranně zvýšit nájemné nejvýše o celkovou míru inflace
stanovenou Českým statistickým úřadem pro dobu od posledního zvýšení nájemného. Vedle shora
uvedené míry inflace lze nájemné každoročně jednostranně zvýšit současně též o 20 % původního
nájemného. Případné zvýšení nájemného se provede s účinností k 1.4. kalendářního roku.
Hlasování: pro 7; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 0

Anotace: Schválení přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou a stanovení nájemného.
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13. Prodloužení uzavření mateřských škol
Usnesení č. 54/0602/20
Rada města Slavičín
rozhodla
v návaznosti na usnesení Rady města Slavičín č. 52/0588/20 o prodloužení uzavření mateřských škol
na území města Slavičín od 30. března 2020 do 3. dubna 2020 s tím, že pro předškolní děti rodičů
pracujících v oblasti dravotnictví, IZS, prodeje potravin a pro případy zvláštního zřetele bude otevřen
Dům dětí a mládeže Slavičín od 7:00 do 16:00.

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

Mgr. Tomáš Chmela
starosta
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Bc. Stanislav Milička
ověřovatel
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