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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. Rozpočtová opatření 

Usnesení č. 20/0295/15 
Rada města Slavičín  

s c h v a l u j e  

rozpočtová opatření č. 19-24/2015/RMS dle přílohy č. 0313-15-P1. 
 

hlasování o RO č. 19/2015/RMS: pro 4; proti 2 (Čechmánek, Hubíková); zdržel se 0; nepřítomen 1 
(Malaník) 

hlasování RO č. 20-24/2015/RMS: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Malaník) 
 

 
 

2. Zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 20/0296/15 
Rada města Slavičín  

r e v o k u j e  

a) usnesení Rady města č. 19/0284/15 ze dne 30.06. 2015 část d) ve věci zadání zakázky malého rozsahu 
na stavební práce na akci: „Výměna oken - Výměna oken v BD čp. 831 – 836 – společné prostory“ uchazeči 
Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024 za cenu obvyklou 
ve výši 347 592,- Kč bez DPH a ve věci schválení uzavření příslušné smlouvy o dílo mezi městem Slavičín 
a společností Window Holding a.s dle přílohy č. 0301-15-P3.   

r o z h o d l a  

b) 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: „Výměna oken - 
Výměna oken v BD čp. 831 – 836 – společné prostory“ uchazeči A+BX OKNA, Vodařská 232/2, Horní 
Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 49966863, DIČ: CZ49966863 za cenu obvyklou ve výši 386 269,- Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o dílo mezi městem Slavičín a společností A+BX OKNA, Vodařská 232/2, Horní Heršpice, 
619 00 Brno, IČ: 49966863, DIČ: CZ49966863 na akci: „Výměna oken - Výměna oken v BD čp. 831 – 836 – 
společné prostory“ dle přílohy č. 0314-15-P1.   

r o z h o d l a  
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c) o zadání dodatečných stavebních prací k původní zakázce malého rozsahu zadávané 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: „Slavičín - výměna dlažby a obkladů v ZŠ Malé Pole“ uchazeči TES 
Bojkovice spol. s r.o., Tovární 976, 687 71 Bojkovice, IČ: 49447602, DIČ: CZ49447602 za cenu obvyklou ve 
výši 34 988,- Kč bez DPH. 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Slavičín a společností TES Bojkovice spol. s r.o., 
Tovární 976, 687 71 Bojkovice, IČ: 49447602, DIČ: CZ49447602 na akci: „Slavičín - výměna dlažby 
a obkladů v ZŠ Malé Pole“ dle přílohy č. 0314-15-P3.  
 

hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Malaník) 
 

anotace: 
a) Uchazeč Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024, 
kterému byla usnesením č. 19/0284/15 RMS zadána část 3. zakázky „Výměna oken – Výměna oken v BD 
čp. 831 – 836 – společné prostory“ a bylo schváleno uzavření příslušné smlouvy o dílo, oznámil dopisem ze 
dne 9.7.2015, že odstupuje od nabídky podané v rámci zadávacího řízení a následně od podpisu smlouvy o 
dílo. V rámci komunikace s daným uchazečem bylo dále sděleno, že uchazeč v rámci zpracování nabídky 
neprovedl prohlídku místa plnění a neseznámil se předem s podmínkami a tudíž nezahrnul skutečnosti 
zjištěné až při zaměření stavebních otvorů do své nabídky. 
Revokací se ruší výše uvedená část rozhodnutí. 
 
b) Část 3. zakázky je zadávána uchazeči druhému v pořadí. 
 
 
Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek včetně nabídkových cen pro část 3. 

 

1. Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň – nabídková cena 347 592,- Kč bez DPH 

2. A+BX OKNA, Vodařská 232/2, Horní Heršpice, 619 00 Brno – nabídková cena 386 269,- Kč 

bez DPH 

3. P.M.P. Prostějov, s.r.o., Kojetínská 4221/15, 796 01 Prostějov – nabídková cena 409 304,- Kč bez 

DPH 

4. Okna Morávek s.r.o., Svatoplukova 519, 698 01 Veselí nad Moravou – nabídková cena 421 050,- 

Kč bez DPH 

5. MEROPS, spol. s r.o., Strojnická 374, 735 42 Český Těšín – nabídková cena 425 063,- Kč bez DPH 

6. RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec – nabídková cena 492 404,78 Kč bez DPH 

 

c) Součástí původního předmětu plnění byla i výměna poklopu revizní šachty kanalizace (požadavek KHS 
Zlín na pachotěsnost, vodotěsnost a v neposlední řadě na snadnou údržbu) ve výdejně jídel v rámci kuchyně 
ZŠ Malé Pole. Za provozu kuchyně se nepodařilo šachtu otevřít (zkorodovaný okraj rámu a samotného 
poklopu). Při demontáži tohoto poklopu v rámci provádění stavebních prací došlo k poškození stávajících 
keramických dlažeb ve výdejně ve větším rozsahu než bylo původně uvažováno (destrukce zastropení 
původní šachty). Vzhledem k velikosti této místnosti a míře poškození stávající dlažby po demontáži poklopu 
byla navržena výměna keramické dlažby v rámci celé místnosti výdejny jídel. 
 

 dodatečné stavební práce jsou zadány témuž dodavateli, 

 dodatečné stavební práce byly nepředvídatelné, jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní 
veřejné zakázky, a jsou takového charakteru, že nemohou být technicky odděleny od původní veřejné 
zakázky. 

 celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky. 



 
Anonymizovaná verze URMS č. 20, 13. 7. 2015  3 / 5 
 

3. Jmenování hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akce 
spolufinancované z OPŽP 

Usnesení č. 20/0297/15 
Rada města Slavičín  

r e v o k u j e  

usnesení Rady města č. 96/1684/14 ze dne 25.03. 2014 

j m e n u j e  

v souladu s § 74 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP ve znění změn a doplňků, hodnotící komisi 
pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky spolufinancované z OPŽP v tomto složení: 

 

Členové: Náhradníci: 

Mgr. Božena Filáková Ing. Jaroslav Končický 

Ing. Zdeněk Juřík Ing. arch. Radim Bosák 

Ing. Ladislav Janáček Ing. Alois Studeník 

Ing. Alena Viktorinová Ing. Tomáš Hrbáček 

Ing. Martina Slámečková Bc. Lenka Jordánová 

 
 
s tím, že výše uvedená komise bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek, a to v počtu minimálně tří 
členů a bude také posuzovat kvalifikaci uchazečů.   
 

hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Malaník) 
 

 

4. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - T.J. Sokol Nevšová 

Usnesení č. 20/0298/15 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e   

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín T.J. Sokol Nevšová ve výši 50 tis. Kč; 
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace mezi městem Slavičín a T.J. Sokol Nevšová dle 

přílohy č. 0312-15-P2. 

 
hlasování: pro 4 ; proti 2 (Čechmánek, Hubíková); zdržel se 0; nepřítomen 1 (Malaník) 

 
anotace: 
T.J. Sokol Nevšová podala dne 9. 7. 2015 žádost o dotaci z rozpočtu města Slavičín ve výši 50.000,-Kč na 
vybudování fotbalových střídaček na hřišti T.J. Sokol Nevšová, které je nutno vybudovat v souvislosti 
s postupem T.J. Sokol Nevšová do 1.B. třídy.  
 
Část dotace poskytne ze svého rozpočtu OsV Nevšová (15 tis. Kč), zbývající část dotace bude pokryta 
z rozpočtové rezervy RMS (35 tis. Kč).  
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5. Poskytnutí peněžitého daru PaedDr. Zdence Odehnalové 

Usnesení č. 20/0299/15 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e   

a) poskytnutí peněžitého daru PaedDr. Zdence Odehnalové za dlouholetý přínos v oblasti volnočasových 
aktivit dětí a mládeže ve Slavičíně; 

b) uzavření darovací smlouva na peněžitý dar mezi městem Slavičín a PaedDr. Zdenkou Odehnalovou 
dle přílohy č. 0315-15-P1. 

 
hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Malaník) 

 

 

6. Žádost o pronájem nebytových prostor - Úřad práce ČR 

Usnesení č. 20/0300/15 

Rada města Slavičín 

v y h l a š u j e  z á m ě r  

na pronájem nebytových prostor – místnosti č. 107 v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 25, která je součástí 
pozemku parc.č. st. 962/1 v katastrálním území Slavičín, na základě žádosti Úřadu práce ČR. 
 

hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Malaník) 
 

 

7. Smlouva o výstavbě - Jakub a Daniela Ocelíkovi, Slavičín 

Usnesení č. 20/0302/15 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o výstavbě vodovodní přípojky s Jakubem a Danielou Ocelíkovými, Slavičín, dle přílohy 
č. 0320-15-P1. 
 

hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Malaník) 
 

 

8. Dodatek k pojistné smlouvě FLOTILA 

Usnesení č. 20/0303/15 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku k pojistné smlouvě FLOTILA č. 6980643791 se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha, IČ 47116617  dle přílohy č. 0321-15-P1. 
 

hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Malaník) 
 

anotace: 
Dodatek k pojistné smlouvě řeší pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla – povinné 
ručení pro nově pořízený traktorek v Divnicích.  
 

9. Dodatek č. 1 smlouvy o ukládání odpadů 

Usnesení č. 20/0303/15 
Rada města Slavičín 

s c h v a l u j e  
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uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. 01/2015 u ukládání odpadů na skládce Radašovy, okr. Zlín se společností 
Skládka odpadů Slavičín s.r.o., IČ 27725481, dle přílohy č. 0317-15-P1. 
 

hlasování: pro 6; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Malaník) 
 

 
anotace: 
Dodatek č. 1 řeší navýšení ceny za ukládání odpadu na skládku Slavičín - Radašovy o odvod do fondu 
rekultivace, v částce 100 Kč/tunu odpadu (případně 35 Kč/t u odpadu, který slouží jako technologické 
zabezpečení skládky)  a způsob jejího hrazení (zálohová platba). 
 
 
 
 
 
 
 

    .............................................. 
    Ing. Jaroslav K o n č i c k ý  

           starosta   
 
 
 
 
 

     ………………………………….. 
                                                         Zdeněk D u r ď á k  

            ověřovatel 
 
 


